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O desfile de carnaval de rua 2022 não será realizado em Itapetininga. A decisão foi anunciada após reunião com representantes do 
setor, A prefeita Simone Marquetto informou que serão proporcionados à população eventos na Lagoa Regina Freire, antiga Lagoa da 
Chapadinha, durante o período de Camaval. Haverá Feira da Lua, Pet da Lagoa e apresentações das escolas “Imperador do Samba! 
e 'Aristocratas do Samba(página.12:) 

Câmara pede a não liberação Policia Militar realiza prisão por 
de verba pública para o furto de motocicleta em Itapetininga 

Carnaval de Rua pp pa ] 
um individuo que havia 
furtado uma motocicleta 
na Via Pado Ayres. Em 

mente agindo conforme 
os procedimentos afetos 
ao caso, reaizaram a 
abordagem. Além do la 

de um trabalhado, oi ve- 
riicado que também por- 
tava droga. Conduzido 
preso ao Piantão Poícial, BR 
permaneceu à disposição 

Na sessão ordi- Araújo, José Carlos. blica para o próximo da Justiça. 
nária de ontem, a Felipe de Almeida, Carnaval de Rua. Os 
Câmara Municipal Leonardo Correa autores alertaram 
de Itapetininga apro- Ayres Branco, Mar- para a possibilidade Presidente Jair Bolsonaro 
vou Moção de Ape- cos José Nanini de de um novo surto de sanciona Projeto de Lei que institui 

lo , de autoria dos Oliveira, Marina Na- pessoas infectadas 
vereadores, Itamar lesso Mariano, Ma- pela Covid-19, por 4 ilei 
José Martins, Antô- theus Ribeiro de se tratar de festa o auxílio Gás dos Brasileiros 
nio Carlos Marconi, Almeida Santos, Mi- aberta, semlimitede O Presidente da Repúbli- 
Bispo André Luiz guel Arcanjo Máxi- capacidade de públi- ca, Jair Bolsonaro, sancionou 
Bueno, Catarina Na- mo de Jesus e Uan- co. Enfatizaram ain- o Projeto de Lei nº 1.374, de 
nini Motta, Claudinei derson Clayton de da que os órgãos de 2021 que cria o auxílio gás, 
José Ramos, De- Oliveira Moreira, so- saúde já apontam com objetivo de subsidiar o 
nise Franci Martins licitando à Chefe do para o enfrentamen- preço do gás de cozinha para 
de Castro, Eduar- Executivo a não libe- to da Covid-19 no famílias de baixa renda, que 
do Prando, George ração de verba pú- próximo ano. será destinado às famílias ins- 

critas no Cadúnico, com ren- 
da familiar mensal per capita 

ACRE Re Ee o) Te RES] menor ou igual a meio salário 
pelo nosso WhatsApp (15) 99711-0205 [Lam 



[página 2 [Edição a” 7.607 | FOLHADEITAPETININGA, Quarta-feira, 24 de novembro de 2021 

V 

Pitágoras / alpis Veredas 

Itapetininga recebe recursos do Programa Especial 

de Melhorias durante agenda de Simone Marquetto 

em Capão Bonito e Itapeva 
Itapeva, e destacou x 

na tarde desta terça- pelo secretário da os programas  ofe- 
feira (23) em Capão pasta, Flávio Ama- mone agradeceu ao recidos pelo Estado 
Bonito e com a pre- ry, foi recebido com prefeito de Capão para Itapetininga e 

Em agenda oficial O anúncio, feito 

sença da prefeita de muita — satisfação Bonito, Júlio Fernan- região. 
Itapetininga, Simone pela prefeita Simo- do pela hospitalida- “São vários os pro. 
Marquetto, em even- ne, que adiantou a de e recepção à ci- gramas oferecidos 
to da secretaria de destinação dos re- dade vizinha pelo Estado para a 
Estadual da Habi- cursos. Ainda nesta terça- região. Itapetininga 
tação foi anunciado "Com esses recur- -feira (23), também está incluída com 
que Itapetininga foi sos, promoveremos na região, a chefe programas do Itesp, 
contemplada com uma série de ações do Executivo de lta- Bolsa Empreender 
recursos do Progra- de infraestrutura petininga prestigiou e Bolsa Trabalho 
ma Especial de Me- onde há moradias da a e do even- concluiu Simone. 
lhorias (PEM) CDHU”, explicou a to "Retoma SP”, em 

VEN * 

(Barros | 
autoescola | 

E 
CAMARGO 44 anos de Tradição 

- Habilitação para moto, carro, 
caminhão e ônibus. 

Habilitação para pessoas 
res com deficiência 

Elas 

Sr anos de circulação inintemuptos 

e nossos vende 
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INSCRIÇÕES 

ABERTAS 
DE 22 A 29 DE NOVEMBRO 

mais informações: 

www.itapetininga.sp.gov.br 

ITAPETINIA 

Liderança é tema de curso presencial 

do CIESP Sorocaba 
Quem é a pessoa so presencial “Você no ffol. no treinamento 

que existe por traz do Comando - Você naLi- serão abordadas es- 
lider? Qual é a sua vi- derança”. tratégias avançadas 
são? Como essa pes- Com carga horária para desenvolver as 
soa lida com confltos? de 12 horas, o curso competências do lider, 
Como ela executa as é voltado para líderes, que passam pela to- 
mudanças — necessá- gestores e empreen- mada da própria cons- 
rias? Com o objetivo de dedores e Irá abordar ciência. “Bons líderes 
responder essas ques- temas como: Cosmo- não fazem bons seres 
tbes que fazem parte visão e visão sistêmi- humanos, mas bons 
do desenvolvimento do ca; Estados mentais; seres humanos fazem 
Indivíduo e das macro Gestão de conflitos. bons lideres”, observa 
competências do líder, Gestão de mudança; Tófoii 
a Regional Soroca- Desenvolvendoas sete As inscrições podem ou pelo e-mail: cur- de dezembro, 
ba do Centro das In- macro competências; ser feitas até o dia 30 sosfQciespsorocaba. quadro permanente de Horário: das 18h às 
dústrias do Estado de De Equipe para Time, de novembro pelo site com.br. O CIESP Soro- funcionários do Grupo 22h. 
São Paulo (CIESP) irá Líder Blue, entre ou- http://wwwciespsoro- caba fica na Av. Enge- Metha. Local: Sede CIESP 
realizar entre os dias tros, caba.com br/cursos/ nheiro Carlos Reinaldo Tófoli atua como Sorocaba 
06 e 08 de dezembro, Ministrado pelo em- curso.php?id=769. O Mendes, 3260 | Allo da palestrante e instrutor Endereço: Av. Enge- 
das 18h às 22h, o cur- presário Ricardo Tó- investimento é de R$ Boa Vista - Sorocaba/ em desenvolvimento  nheiro Carlos Reinaldo 

480, mas para em. SP humano e é criador da. Mendes, 3260 | Alto da 
presas associadas ao  Sobreoinstrutor Metodologia “Você no Boa Vista - Sorocaba! 
CIESP ou aos Sindi- — Ricardo Tóflolié em- Comando” - Processo SP 
catos filiados à FIESP. presário e empreende- de desenvolvimento Investimento: R$ 
o preço com desconto dor em diversos seg- humano para pesso- 480, mas para em- 
é R$ 320 No valores. mentos. Desde 1997, é as e organizações. É “presas associadas ao 
tão inclusos. material. sócio diretor do Grupo. cosutor dos livros: “O. CIESP ou aos Sindica- 
didático e certificado. Metha / QV Company, Poder do Mentorig & tos fllados à FIESP o 
As empresas que fize. por meio do qual im. Coach, “Gestão de valoré R$ 320. 
rem três inscrições no planta e coordena pro- Pessoas” e “Desenvol. Inscrições: pelo sie 
mesmo CNPJ recebe- gramas de desenvolvi. vendo Atitudes de Alta. hp:/wv.clespsoro- 
ão 5% de desconto e mento humano, saúde Performance com o caba com bricursos/ 
realizando cinco ins- e qualidade de Vida em Coach da Editora Le- curso php?id=769 até 
crições para o mesmo mais de 25 empreses ader sor 
curso, uma inscrição de Sorocaba e região. Serviço: Curso Informações: (15) 
será bonificada. Ao longo de 40 anos “Você no Comando — 4009-2920 ou pelo e- 

Outras informações de atuação, empre- Você na Liderança”. mai: cursosfciesp- 
es ro es dr o podem ser obtidas pelo gou e liderou mais de Quando: de 06 a 08 sorocaba com.br. 

fone: (15) 4009-2920 
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Presidente Jair Bolsonaro sanciona Projeto de 

Lei que institui o auxílio Gás dos Brasileiros 
Sanção ao projeto 

será importante para 
auxiliar as famílias 
de baixa renda a ad- 
quirirem gás de cozi- 
nha 

O Presidente da 
República, Jair Bol- 
sonaro, — sancionou 
o Projeto de Lei nº 
1.374, de 2021 que 
cria o auxílio gás, 
com objetivo de sub- 
sidiar o preço do gás 
de cozinha para fa- 
mílias de baixa ren- 
da. O denominado 
vale Gás dos Brasi- 
leiros será destinado 
às famílias inscritas 
no Cadúnico, com 
renda familiar men- 

sal per capita menor 
ou igual a meio salá- 
rio mínimo nacional 
ou que tenham entre 
seus membros, re- 
sidentes no mesmo 
domicílio, quem re- 
ceba o benefício de 
prestação continua- 
da (BPC) 
Com o Programa. 

cada família ele- 
gível vai receber, 
a cada bimestre 
um valor monetá- 
rio correspondente 
a uma parcela de 
no mínimo, 50% da 
média do preço na- 
cional de referência 
do botijão de 13 kg 
de GLP, estabele- 

cido pelo Sistema 
de Levantamento 
de Preços (SLP) da 
Agência Nacional 
do Petróleo, Gás 
Natural e Biocom- 
bustíveis (ANP), 
conforme regras a 
serem definidas em 
Decreto. 

O auxilio será 
pago, preferencial- 
mente, à mulher 
responsável pela 
família. Para viabi- 
lizar o Programa, o 
Governo utilizará a 
estrutura do Auxilio 
Brasil a fim de ope- 
racionalizar os pa- 
gamentos dos be- 
nefícios. 

Receita 
O crédito bancário 

para 260.412 contri- 
buinte será realizado 
no dia 30 deste mês 

Já está disponi- 
vel para consulta o 
lote residual de res- 
tituição do Imposto 
de Renda de Pes- 
soa Física (IRPF) do 
mês de novembro 
de 2021. O lote inclui 

também restituições 
residuais de exer- 
cícios anteriores. 
Segundo a Receita, 
o crédito bancário 
para 260.412 contri- 
buinte será realizado 
no dia 30 deste mês, 
no valor total de R$ 
450 milhões 

Além de contri- 
buintes que têm 

prioridade legal, 
como idosos, pes- 
soas com alguma 
deficiência física ou 
mental ou moléstia 
grave e aqueles cuja 
maior fonte de ren- 
da é o magistério, 
também estão nesse 
lote 199.668 contri- 
buintes não prioritá- 
rios que entregaram 

Organização 

CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

FAÇA AQUI O SEU 
CERTIFICADO DIGITAL 

andeirante 

a declaração até o 
último dia 9 

Para saber se a 
restituição está dis- 
ponível, o contr 
buinte deve acessar 
a página da Receita 
na internet, selecio- 
nar em Meu Impos- 
to de Renda e, em 
seguida, em Con- 
sultar a Restituição. 
A página apresenta 
orientações e os ca- 
nais de prestação do 
serviço, permitindo a 
consulta simplificada 
ou completa da situ- 
ação da declaração, 
por meio do extrato 
de processamento, 
acessado no e-CAC. 

Se identificar al. 
guma pendência na 
declaração, o con- 
tribuinte pode reti- 
ficá-la 
as informações que 
porventura . estejam 
equivocadas. 

A Receita dispo- 
nibiliza, ainda, apli- 
cativo para tablets 
e smartphones que 
possibilita consultar 
diretamente nas ba- 
ses da Receita Fe- 
deral - informações 
sobre liberação das 
restituições do IRPF 
e a situação cadas- 
tral de uma inscrição 
no CPF. 

O pagamento da 
restituição é reali- 
zado — diretamente 
na conta bancária 
informada na De- 
claração de Imposto 
de Renda. Se, por 
algum motivo, o cré- 
dito não for feito (por 
exemplo, a conta 
informada foi desa- 

corrigindo À 

tivada), os valores 
ficarão disponíveis 
para resgate por até 
um ano no Banco do 
Brasil. Neste caso, 
o cidadão poderá 
reagendar o crédito 
dos valores de for- 
ma simples e rápida 
pelo Portal BB, ou li 
gando para a Central 
de Relacionamento 
BB por meio dos te- 
lefones 4004-0001 
(capitais), — 0800- 
729-0001 (demais 
localidades) e 0800- 
729-0088 (telefone 
especial exclusivo 
para deficientes au- 

bera consulta a lote residual do IRPF de novembro 

ditivos) 
Caso contribuin- 

te não resgate o va- 
lor de sua restituição 
no prazo de um ano, 
deverá — requerô-lo 
pelo Portal e-CAC, 
disponível no site 
da Receita Federal, 

acessando o menu 
Declarações e De- 
monstrativos > Meu 
Imposto de Renda 
e clicando em "Soli- 
citar restituição não 
resgatada na rede 
bancária”, - esclare- 
ceu a Receita 
Com informações 

da Agência Brasil 

“CARTUCHOS E TONNERS: 
LIGUE E IREMOS ATÉ VOCÊ 

E) 
3272-9557 | 3272-8621 

wwwlinneprintcom.br 
Francisco Válio Nº 420 - Centro - ltapetininga 
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Taxa de comparecimento no 1º dia 

do Enem chega a 74% dos inscritos 
A taxa de absten- 

ção ficou em 26%, 
dentro da média da 
série histórica e bem 
abaixo da registrada 
na última edição 

No total, o exa- 
me foi aplicado em 
1.748 municípios. - 
Foto: Marcello Casal 
Jr/Agência Brasil 

Cerca de 2,3 mi- 
lhões de estudan- 
tes compareceram 
aos locais de prova 
no primeiro dia de 
aplicação do Exame 
Nacional do Ensino 
Médio (Enem), rea- 
lizado no último do- 
mingo (21), em todo 
o país, nas versões 
impressa e digital 
Esse número corres- 
ponde a 74% do to- 
tal de 3,1 milhões de 
inscritos. De acordo 
com o Instituto Na- 
cional de Estudos e 
Pesquisas — Educa- 

jovens que queriam 
ascender ao ensino 
superior. lam ter di- 
ficuldade no ProU! 
no Fies, no Sisu. En- 
fim, tudo isso sofre- 
ria como uma cadeia 
de dominó”, avaliou 
o ministro da Educa- 
ção, Milton Ribeiro, 

Na edição de 
2020, aplicada em 
janeiro deste ano, o 
primeiro dia do Enem 
impresso — registrou 
uma abstenção re- 
corde de 51,5%. Já 
no primeiro dia do 
Enem digital 2020, 
68,1% dos 93 mil 
candidatos inscritos 
faltaram às provas, 

No primeira dia do 
Enem 2021, os es- 
tudantes fizeram as 
provas de redação, 
linguagens e ciên- 
cias humanas. Nes- 
te ano, o tema da 
redação foi “Invisibi- 

Segundo a Polícia 
Federal, que coorde- 
na a segurança do 
Enem, foram cum- 
pridos 27 mandados 
de prisão, mas sem 
relação com a apii- 
cação das provas. 
Essas pessoas eram 
procuradas pela po- 
lícia por crimes como 
tráfico de drogas e 
estupro de vulnerá- 
vel e foram localiza- 
das porque fizeram 
inscrição no exame. 
O coordenador. 

-geral de repressão 
a crimes fazendários 
da Polícia Federal, 
delegado Cléo Ma- 
zzotti, destacou que 
a equipe que traba- 
lhou neste Enem é 
a mesma que atuou previsto para as 13h 
na edição passada. (horário de Brasília) 
"Nós tinhamos uma Q início da prova 
preocupação muito corá às 13h30, após 
grande com ques- os procedimentos de ões de ataques ci- segurança. 

o sus fncreços 
Os inscritos terão 5 
horas para respon- 
derem as questões. 

Assim como no 
primeiro dia de apli- 
cação, no próximo 
domingo os portões 
vão abrir às 12h e 
o fechamento está 

clonais Anísio Teixei- lidade e registro civil: beméticos, estão O Inep deve divul- 
fa (Inep), que organi-. garantia de acesso à muito fortes, estão qar os gabaritos do 
za e aplica o exame, cidadania no Brasil. recrudescendo no Enem 2021 até 1º de 
a taxa de abstenção No total, foram país. Nós consegui- dezembro, conforme 
ficou em 26%, den- 
tro da média da série 
histórica e bem abai- 
xo da registrada na 
última edição. 

“Isso para nós é 
um número  signif- 
cativo porque sem 
o Enem, uma série 
de outros passos da 
educação brasileira, 
sobretudo referentes 
ao ensino superior, 
sofreria um atraso 
que poderia preju- 
dicar mais ainda os 

11.904 locais de apli- 

cação e 158.445 sa- 
lasdeprovaem 1748 
municípios, conside- 
rando as duas ver- 
sões do exame. “Foi 

um recorde, em três 
horas e três minu- 

tos todas as provas 
estavam em seus 
devidos locais de 
aplicação, sem inter- 
corrência”, ressaltou 
o presidente do Inep, 
Danilo Dupas. 

Segurança 

mos evitar qualquer 
tipo de ataque. A 
estrutura do Inep é 
bastante boa nesse 
tipo de combate”, 
ressaltou o delega- 
do. 

Segundo dia 
No próximo do- 

mingo (28), os es- 
tudantes fazem o 
segundo dia do exa- 
me, quando vão re- 
solver as avaliações 
de matemática e ci- 
ências da natureza 

previsto em edital 
Reaplicação 
Quem não compa- 

receu a este primei- 
ro dia do exame por 
estar com sintomas, 
de doenças infecto- 
contagiosas  previs- 
tas nos editais do 
Enem 2021 (impres- 
so e digital) poderá 
solicitar a reaplica- 
ção por meio da Pá- 
gina do Participante 
(https://enem.inep 
gov.briparticipan- 

te/81), no período de 
29 de novembro a 
3 de dezembro. No 
momento da solicita- 
ção, será necessário 
anexar documenta- 
ção que comprove a 
condição de saúde. 

O participante que 
tiver a documenta- 
ção aprovada po- 
derá participar da 
reaplicação, que 
ocorrerá nos dias 9 
e 16 de janeiro de 
2022. Nessas datas, 
o Inep também apl 
cará o exame para 
Pessoas Privadas 
de Liberdade ou sob 
medida socioeduca- 
tiva que inclua pri- 
vação de liberdade 
(Enem PPL) e para 
os participantes que 
se inscreveram en- 
tre 14 e 26 de setem- 
bro, após nova opor- 
tunidade destinada 
às pessoas isentas 
da taxa de insori- 
ção que faltaram ao 
Enem 2020. 
Enem 
O Enem é uma 

das principais por- 

tas de entrada para 
a educação superior 
no Brasil, por meio 
do Sistema de Sele- 
ção Unificada (Sisu) 
e de iniciativas como 
o Programa Univer- 
sidade para Todos 
(ProUni) 

As Instituições 
de ensino públicas 
e privadas também 
utilizam o Enem para 
selecionar estudan- 
tes. Os resultados 
são usados como 
critério único ou 
complementar dos 
processos seletivos, 
além de servirem 
de parâmetros para 
acesso a auxílios go- 
vernamentais, como 
o Fundo de Finan- 
ciamento Estudantil 
(Fies). Os resultados 
individuais do Enem 
também podem ser 
usados nos proces- 
sos seletivos de ins- 
tituições  portugue- 
sas que possuem 
convênio com o Inep 
para aceitarem as 
notas do exame. 

Vendas no varejo caem 0,8% em outubro ante setembro, diz Boa Vista 

está mais confian- 
te hoje e está mais 
descrente de que o 
cenário irá mudar 
para melhor nos 
próximos meses.” 

A pressão infiacio- 
nária e a elevação 
dos juros também 
contribuíram — para 
o resultado, acres- 
centa a instituição. 
O cenário deve per- 
manecer negativo 
em novembro e de- 
zembro, com o va- 
rejo em uma posi- 
ção desconfortável 
e sem fatores que 
sugiram — alguma 
melhora. A situação 
é agravada pelo fim 
do auxílio emergen- 
cial, que teve a úl- 
tima parcela paga 
em outubro. 

O indicador an- 
tecedente de Movi- 
mento do Comércio 
registrou queda de 
31% na compara- 
gão interanual 

As vendas no va- 
rejo nacional cairam 
0,8% na passagem 
de setembro para 
outubro, com ajus- 
te sazonal, divulgou 
nesta — terça-feira, 
23, a Boa Vista. O 
indicador — antece- 

dente de Movimento 
do Comércio regis- 
trou queda de 3,1% 
na comparação in- 
teranual e recuo de 
0,9% no acumulado 
de 12 meses, ante 
-0,6% no período 
até o mês anterior. 
A alta acumulada 
em 2021, por sua 
vez, desacelerou de 
0,9% para 0,3%. 

Em nota, a Boa 

resultado veio em 
linha com as ex- 
pectativas, dado o 
enfraquecimento 
continuo dos fatores 
condicionantes do 
varejo. “A confiança 
dos comerciantes 
até melhorou no pe- 
ríodo, mas isso se 
deveu a uma per- 
cepção mais otimis- 
ta em relação ao fu- 
turo. O consumidor, 
por sua vez, não Vista afirmou que o 

“O Auxílio Bra- 
sil entrou em vigor, 
mas o valor do be- 
nefício ainda não é 
de R$ 400, algo que 
depende do avanço 
da PEC dos Preca- 
tórios. Em resumo, 

não se pode espe- 
rar muito dos resul 
tados que estão por 
vir até o final do ano. 
Talvez, nem mesmo 
dos resultados de 

alerta a Boa 

ontábil 
2 s271-7820, 

Nosso diferencial: 

EBiosso eserrio vsa planeamento mbutáro e com as a radução dos matos (fossa conabidode estar sempre disponivel 
quand rear entar em conto Vans além da eisão de guias, pos a Dinner oo e pose Cit para o crescimento de ua empresa 

Rua Prudente de Moraes, 740 - Centro 
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Entidades públicas e privadas já podem 

se inscrever no Cadastro Nacional da 

Agricultura Familiar (CAF) 
O processo ocorre precisam solicitar oin- ter orientações sobre necessário clicar em E aca E 

online no Portal de para ser um agente CNPJ tação” e seguir para a | 
Serviços da platafor- cadastrador. Em seguida, é pre- última etapa, na qual 
ma do Governo Fede- — Apartirdo dia 31 de ciso entrar na página será anexada toda a | 
ral dezembro deste ano, de solicitação de auto-. documentação solici- 
Apartir do dia 31 de o Cadastro Nacional. rização para ingresso tada 

dezembro deste ano, da Agricultura Fami- na Rede CAF, dentro No caso de entida- 
o Cadastro Nacional liar (CAF) substituirá do Portal de Serviços de pública, é necessá- 
da Agricultura Fami- a DAP de forma gra- da plataforma do Go- rio digitalizar e anexar 
liar (CAF) substituirá a dativa e será a prin- vemo Federal, aces- o CNPJ; o Regimento 
DAP de forma gradati-. cipal ferramenta para sando o link, e clicar. Intemo, Estatuto e al- 
va - Foto: MAPA o acesso às ações, no botão “Iniciar” terações vigentes; a 

Entidades públicas programas e políticas No primeiro formu- Portaria de nomeação 
& privadas ligadas à públicas voltadas para lário, que abrirá au- dos responsáveis; e a 
agricultura familiar geração de renda e tomaticamente, é ne- Declaração de Ciên- 
interessadas em in- fortalecimento da agri-  cessário confirmar os cia do Termo de Ade- 
tegrar a Rede do Ca- cultura familiar dados apresentados são e Compromisso 
dastro Nacional da - Para ser um cadas- no cabeçalho e sele- da Portaria vigente. 
Agricultura — Familiar trador da Rede CAF. cionar o tipo de ent- As entidades priva- 
(Rede CAF) já podem é preciso atender al- dade que o solicitante das devem digitalizar 
solicitar a autoriza- guns requisitos, como representa. No caso e anexar o CNPJ; o prever expressamen- da agricullura fami 
ção ao Ministério da ter capacidade técni- de entidade pública, Regimento  Intemo, tea representaçãoso- — Agricultor Familiar 
Agricultura, Pecuá- co-operacional para será preciso informar Estatuto ou Contrato cial dos beneficiários O coordenador 
ria e Abastecimento realizar o atendimento também se é cen- Social; a Certidão de agricultores familiares do CAF, Gabriel As- 
(Mapa), por meio da ao cidadão e opera- tral ou regional. Para FGTS; a Certidão de entre as alrbuições e smann, alerta que, 
Secretaria de Agricul- cionalizar o Sistema prosseguir. basta cli- Regularidade Fiscal objetivos do seu Regi- após o lançamento 
tura Familiar e Coope-  CAFweb, como tam- car no bolão “Preen- (PGFN); a Certidão. mento Intemo, Estatu- do novo cadastro, o 
rativismo (SAF) bém se comprometer cher dados da entida- de Débitos Trabalhis- to ou Contrato Social; produtor familiar que 
Dentre as entidades com o gerenciamen- de” tas; a Ata da Assem- e possuir, no mínimo, ainda tiver uma DAP 

que podem integrar a to, a transmissão, a Na etapa seguin- bleia Geral de Presta- dois anos de atuação. válida não precisará 
rede estão, por exem- guarda e o sigilo dos te, o solicitante deve ção de Contas; a Ala Após o envio da do-. substituir o documen- 
plo, prefeituras, em- dados e informações | informar os dados do de Eleição da Direto- cumentação, o reque- to imediatamente”. 
presas de Assistência. envolvidas no proce- representante legal da ria vigente; o Recibo rimentoseráanalisado Ele destaca que as 
Técnica e Extensão dimento de inscrição. entidade, requeridos de entrega do IRPJ, pela Coordenação de DAPs emitidas até o 
Rural (Emater), enti- — Instruções e docu- no segundo formulá- o Registro sindical ou Cadastro do Agricu- dia 31 de dezembro 
dades sindicais por in-. mentação rio, e clicar no bolão protocolo de requeri- tor Familar do Mapa de 2021 permanece- 
termédio de confede- — Para solicitar a au- “Preencher dados do mento; e a Declaração e deferido ou não. À rão válidas até o fi 
rações, institutos com  torização de ingresso responsável técnico”. de ciência do Termo entidade autorizada nal de sua vigência. 
aluação na agricultura na Rede CAF, o pri Na sequência, apa- de Adesão e Com- poderá compor a Divi- A partir dal, então, o 
familiar ou área cor- meiro passo é se ca- recerá um novo for- promisso da Portaria são de Rede Emisso-. agricultor fará a inscri- 
relacionada e outros. dastrar na plataforma  mulário, que também vigente. Essas enti- rade CAF e passará a ção no CAF em cará- 
Entidades de todo o govbr. Clique aqui deve ser preenchido dades precisam ter emitr o referido docu-. ter permanente, sen- 
Brasil que realizam para acessar o passo com dados do técni- personalidade jurídica mento aos agriculto- do a validade do seu 
a emissão da Decia- a passo de como rea- co responsável pelas na área de atuação da res familiares, empre- registro renovada a 
ração de Aptidão ao lizar o cadastro de um operações da ent- agricultura familiar ou endimentos familiares cada dois anos. 
Pronaf (DAP) também CPF e aqui para ob- dade. Ao concluir, é área correlacionada, e formas associativas 

Agricultura Familiar 

15 3275-3253 | 15 99707-3253 
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Vale-alimentação passa por mudanças 

que darão mais liberdade ao trabalhador 
Quando a norma 

entrar em vigor, o 
cidadão terá mais 
opções de restau- 
rantes e a possibili- 
dade de fazer a por- 
tabilidade do crédito 
entre as diferentes 
bandeiras 
O Governo Fede- 

ral está mudando as 
regras do PAT, Pro- 
grama de Alimenta- 
ção do Trabalhador, 
para beneficiar os 
usuários. Entre as 
alterações no De- 
creto assinado pelo 
Presidente Jair Bol- 
sonaro, está a pos- 
sibilidade de o tra- 
balhador utilizar seu 
cartão em um núme- 
ro maior de restau- 
rantes e não apenas 
nos — credenciados 
pela respectiva ban- 
deira, dando mais - 
berdade ao portador 

do cartão. 
“A partir da eficá- 

cia da norma, o tra- 
balhador vai poder 
comer em qualquer 
instituição que acei- 
te O ticket e, com 
isso, você coloca o 
trabalhador pagan- 
do refeições mais 
baratas pela ques- 
tão da concorrên- 
cia e também tendo 
maior número de 
opções, conseguin- 
do adequar melhor 
as suas preferên- 
cias à disponibilida- 
de de restaurantes”, 
explicou o secretário 
executivo do Minis- 
tério do Trabalho e 
Previdência, Bruno 
Silva Dalcolmo. 

Além disso, O tra- 
balhador também 
poderá fazer a por- 
tabilidade do crédito 
entre as diferentes 

bandeiras, ou seja, 
os créditos acumu- 
lados em um car- 
tão de determinada 
bandeira — poderão 
ser transferidos para 
outra bandeira sem 
cobrança de valores 
adicionais. 
Um dos objetivos 

do decreto é abrir o 
mercado das empre- 
sas de vale-alimen- 
tação. De acordo 
com Bruno Dalcoi- 
mo, este é um mer- 
cado grande, de cer- 
ca de R$ 90 bilhões, 
mas é dominado 
por quatro grandes 
empresas que res- 
pondem por todo o 
processo, desde a 
assinatura do acor- 
do. “São essas qua- 
tro empresas que 
têm a capacidade 
de fidelizar as em- 
presas beneficiárias 

Je creden- 
ciar os restaurantes, 
de fazer pagamento 
para os restaurantes 
e, com isso, elas ga- 
nham uma margem 
de manobra e um 
poder de mercado 
muito grande”, 
saltou o secretário 
do Ministério do Tra- 

res- 

balho e Previdência. 

Segundo o qn, 
creto, entre outras 
normas, as empre- 
sas não poderão 
receber vantagens 
no pagamento dos 
valores contratados, 
como descontos no 
valor da contratação 
de um fornecedor do. 
vale-alimentação, 
por exemplo. 

O prazo de adap- 
tação, tanto das em- 
presas que já fazem 
parte desse merca- 
do, quanto das que 
vão entrar, é de 18 
meses para que as 
operadoras possam 
redesenhar suas es- 
tratégias de acordo 
com as novas re- 
gras. 

Emissão gratuita da Certidão de Nascimento é 
garantida por Lei Federal 

Coma criação da Lei, 
país registrou queda 
signfcativa em sub-re- 
gistras; assunto foi tema 
da redação do Enem 

A taxa de nascidos 
vivos sem certidão hoje 
corresponde a 2,1%. - 
Foto: — ArquivolAgência 
Brasi 

O primeiro documen- 
o com validade jurídica 
de uma pessoa é a Cer- 

Por meio dela, a criança 
passa a ter nome, so- 
brenome,  nacionalida- 
de, filação e direitos à 
saúde e à educação. É 
o comprovante de exis- 
lência do cidadão. Sem 
esse documento, a pes- 
soa é impedida de exer- 
cer 08 seus direitos civis: 
e sociais, na prática eia 
fica invisível 

No Brasi, a emissão 
er 

COLABORE COM A APAE 
DE ITAPETININGA 

ASUA DOAÇÃO POR UM CLICK! 

É O NOSSO CELULAR 

Extintores e Regularização de Imóveis 

gentiaria e Serviços Técnicos 

tidão de Nascimento é 
totalmente gratuita para 
todos os que nascem 
em solo brasileiro, ga- 
rantida por lei federal 
(Lei nº 9.534/97). Com 
essa medida, o pais 
vem registrando queda 
expressiva da falta de 
certidão de nascimento. 
Segundo dados da As- 
sociação Nacional dos 
Registradores de Pes- 
soas Naturais (Arpen- 
«Brasil, até a década de 
2000, a taxa de nasci- 
dos vivos sem certidão 
estava na casa de dois 
dígitos e hoje cormes- 
ponde a 2,1% 

Este assunto ganhou 
notoriedade no último 
domingo (21/11), já que 
“Invisiblidade e registro 
civi: garantia de aces- 
so à cidadania no Bra- 
si” foi tema da redação 
do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
Essa notablidade ajuda 
a disseminar não ape- 
nas a importância do 
Registro de Nascimen- 
to.mas também os seus 
avanços no Brasi. 

“É justamente com 

a Bombeiros 

A 
Projetos para Bombeiros, Ministério da Agricultura 
Inspeção em Vasos Sob Pressão, PPRA, PCMSO, 
Assistência Técnica, Assessoria Técnica 

% 1599813 - 6320 
1599102 -4483  ES)homeroprojetosQgmail.com 

o Registro de Nasci 
mento, que é universal 
e gratuito. que as pes- 
soas, uma vez assen- 
tadas, passam a existir 
para o Estado. É ali que 
nasce um filho para o 
Estado Brasileiro e com 
ele, todos os direitos 
inerentes à pessoa. É 
com muita satisfação, 
com muito orgulho que 
nós registradores, hoje 
podemos falar que a 
taxa de sub-registro 
no Brasi é referência 
mundial, destacou o 
presidente da Arpen- 
-Brasil, Gustavo Rena- 
to Fiscarel 

De acordo com o 
levantamento “Esta 
tísticas do Registro 
Civir, divulgado pelo 
Instituto Brasileiro 
de Geografia e Esta- 
tística (IBGE) no dia 
18 de novembro, dos 
2728273 registros de 
nascimentos feitos no 
ano passado, 49.281 
eram de nascidos em 
anos anteriores ou 
com o ano de nasci 
mento ignorado. Isso 
corresponde a 2% do 
total de documentos 
emitidos em 2020. 

Como emitir a 1º via 
A certidão deve 

rá ser feita depois do 
nascimento do bebê. 
De acordo com a Lei 
6015/73, os pais têm 
direito a solicitar a 
emissão do documen- 
to no cartório ou no lo- 
cal de nascimento da 
criança. 

Para isso, os pais 
ou responsáveis de. 
vem comparecer ao 

cartório mais próximo 
de sua residência, le- 
vando a document 
ção exigida, que são: 

“Documento dos 
pais, com foto, válido 
em lodo temitório bra- 
sileiro (RG, CNH, Pas- 
saporte) 

“Declaração de 
Nascido Vivo (DNV) 
da criança (fornecida 
pelo hospital ou mater- 
nidade onde houve o 
parto), 

Caso o pal não pos. 
sa fazer o registro, 
cabe à mãe providen- 
ciar a certidão de nas- 
cimento sozinha. Mas 
ela deve apresentar a 
certidão de casamen- 
to ou uma declaração 
do pai, com firma re. 
conhecida em cartório. 
Sem isso, a mãe pode. 
rá fazer o registro ape- 
nas com o nome dela. 

O pai deverá com- 
parecer no cartório 
para registrar a pater- 
nidade de livre espon- 
tânea vontade ou por 
determinação judicial, 

O prazo para solioi. 
tar a Certidão de Nas- 
cimento é de 15 dias 
após o nascimento da 
criança. Mas os pais 
que moram a mais de 

Asc, IMENDa 

30 quilômetros de um 
cartório têm o tempo 
prorrogado para três 
meses após o nasci- 
mento. 

Por ser um docu- 
mento público, a se- 
gunda via da Certidão 
de Nascimento pode 
ser solicitada pelo pró- 
prio indivíduo ou por 
parentes no cartório 
onde a pessoa foi re- 
gistrada. Nesse caso, 
é preciso pagar uma 
taxa, 

Registro Civil x Cer- 
tidão de Nascimento. 

O Registro de Civil 
fica no cartório e é fei- 
to uma única vez Já a 
Certidão de Nascimen- 
to é o documento emi- 
tido pelo cartório, onde 
o responsável rece. 
be e assim tem todos 
os dados da criança, 
como nome e sobre- 
nome, local de nasci- 
mento, nacionalidade 
e filiação. 

A Certidão é o docu- 
mento que comprova o 
Registro Civil. Ela fica 
com a pessoa respon- 
sável pela criança e há 
possibilidade de ob- 
tenção de segunda via 
do documento. 



página | [Edição a” 7.607] FOLHA DE ITAPETININGA, Quarta-feira, 24 de novembro de 2021 

Surdolimpíada Nacional é realizada 
entre 4 e 7 de dezembro em São José 

dos Campos 
O evento é um 

preparativo para as 
seleções brasileiras 
para a Surdolimpia- 
da internacional, que 
acontecerá em 2022 
no Brasil 

Cerca de 740 atie- 
tas e 60 profissionais 
de apoio para uma 
disputa de 15 modali- 
dades, Essa é a Sur- 
dolimplada Nacional, 
uma parceria entre o 
Governo Federal e a 
Confederação Brasi- 
eira de Desporto de 
Surdos (CBDS). As 
disputas acontece- 
rão entre os dias 4 e 
7 de dezembro, em 
São José dos Cam- 
pos (SP), e estão 
previstos  represen- 
tantes de mais de 20 
Unidades Federati- 
vas do Brasil. 
O evento será pre- 

parativo para a con- 
Vocação final das 

Seleções Brasileiras 
para a Surdolimpia- 
da Intemacional, que 
será em Caxias do 
Sul (RS), em maio 
de 2022. "A Surdo- 
limpiada Nacional 
é, do ponto de vis- 
ta de organização 
esportiva, o maior 
e melhor evento es- 
portivo para surdos 
no Brasil. E o que 
é muito importan- 
te para nossa Se- 
cretaria Especial 
de Esporte? É que 
esse evento é sele- 
tivo para os eventos 
internacionais, dos 
quais o Brasil parti- 
cipa”, explicou o se- 
cretário nacional de 
Paradesporto do Mi- 
nistério da Cidada- 
nia, Agtônio Guedes 
Dantas. 
Em — dezembro, 

atletas de todo o 
pais vão mostrar 

suas habilidades em 
modalidades como: 
atletismo, badmin- 
ton, basquete, boli- 
che, caratê, ciclismo 
de estrada e moun- 
tain bike, hande- 
bol, judô, natação, 
orientação, tênis de 
mesa, vôlei, vôlei de 
praia e xadrez. 

Investimento 
O Governo Fede- 

ral prevê o repasse 
de R$ 800 mil para a 
execução do evento. 
No valor estão pre- 
vistos recursos para 
passagens aéreas, 
hospedagens, tras- 
lados intemos no 
município,  alimen- 
tação, locação de 
equipamentos, ser- 
viços de marketing e 
confecção de unifor- 
mes, além de outros 
itens. 

“No evento na- 
cional, o Govemo 

Federal entra dire- 
tamente como um 
dos maiores patro- 
cinadores do even- 
to, permitindo assim 
a execução des- 
sa ação para que 
a população surda 
sinta-se estimulada 
para participar deste 
evento, assim como, 
de eventos futuros, 
não deixando apa- 
gar, não deixando 
terminar a cultura da 
participação esporti- 
va”, enfatizou Agtô- 
nio Guedes Dantas. 

Surdolimpíada in- 
temacional 

A competição in- 
ternacional voltada 
para os atletas sur- 
dos é um dos even- 
tos mais antigos no 
calendário esportivo 
mundial, — perdendo 
apenas para os Jo- 
gos Olímpicos. Em 
sua 24º edição, a 

Surdolimpíada che- 
ga à América Lati- 
na e ao Brasil pela 
primeira vez desde 
1924. 

“A importância 
dos jogos para pes- 
soas surdas tem um 
capítulo a mais que 
nos faz, enquanto 
Secretaria Nacional 
do — Paradesporto, 
pensar e desenvol- 
ver estratégias para 
atingir essa popula- 
ção, visto que a pes- 
soa com surdez não 
pode participar dos 
Jogos Paralímpicos, 
ou seja, ela não é 
elegível para as mo- 
dalidades paralimpi 
cas que nós vimos 
agora, por exemplo, 
nos jogos de Tóquio. 
Com isso, existe 
uma — organização 
intemacional que é 
a Deaflympics, que 
organiza a Surdo- 

limplada Internacio- 
nal, sendo esta re- 
sultado dos eventos 
nacionais como a 
Surdolimpíada  Na- 
cionar, ressaltou o 
secretário de Para- 
desporto. 

A disputa será 
em maio de 2022, 
em Caxias do Sul 
(RS) e, ao todo, es- 
tão previstos cerca 
de 4.000 atletas, de 
mais de 100 países, 
para as disputas em 
21 modalidades es- 
portivas, como atle- 
tismo, — basquete, 
vôlei, futebol, tênis, 
handebol, ciclismo, 
judô e karatê, além 
de badminton, orien- 
tação e luta greco- 
-romana, categorias 
não muito comuns 
no Brasil, mas bas- 
tante populares e 
até tradicionais en- 
tre os atletas, 

Projeto da Etecap vence Mostra 

Científica do Instituto Butantã 

QUEM NÃO É VISTO 
NÃO É LEMBRADO 

www.folhadeitapetininga.com.br O 15 997110205 

studantes 
senvolveram uma 
luva cirúrgica feita 
com plástico pro- 
veniente de cas- 

cas de tubércu- 
los como batata e 
mandioca 
Um projeto de- 

senvolvido por 
três estudantes 
da Escola Técni- 
ca Estadual (Etec) 
Conselheiro Antô- 
nio Prado, localiza- 
da em Campinas, 
venceu a Mostra 

Científica do Insti- 
tuto Butantã. Rea- 

lizada em ambien- 
te virtual, a disputa 
contou com a parti- 
cipação de 55 pro- 
jetos de alunos de 
Ensino Médio das 
redes pública e pri- 
vada. 

Eduarda Mazzo- 
ne, Fabrício Ruelae 
Jhenyfer Genesio, 
alunos do terceiro 
ano do Ensino Mé- 
dio com Habilitação 
Técnica Profissio- 
nal em Biotecnolo- 
gia, desenvolveram 
uma luva cirúrgica 
feita com plást- 
co desenvolvido a 
partir do reaprovei- 
tamento de cascas 

de tubérculos como 
batata e mandioca. 

Até o momento, 
os estudantes pro- 
duziram o polime- 
ro, material seme- 
lhante ao plástico 
utilizado nas luvas 
convencionais 

Ainda falta desen- 
volver os moldes 
para a fabricação 
do equipamento de 
proteção individual, 
que é muito utiiza- 
do no setor da saú- 
de, 

“Além de o pro- 
duto ser biodegra- 
dável, a fabricação 
prevê a utilização 
de resíduos, evitan- 
do materiais deriva- 
dos de fontes não 
renováveis”, expli- 
ca Fabrício. “A luva 
demora apenas vin- 
te dias para se de- 
compor, se descar- 
tada corretamente”, 

afirma o professor 
que orientou o pro- 
jeto, José Maurício 
da Siva. 

“Ser — premiado 
por uma institui- 
ção tão importan- 
te como o Instituto 

Butantã nos deixou 
muito contentes”, 
comemora o arien- 
tador. 
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Porto Sem Papel permite emissão 

de termo de controle sanitário de 

viajante 100% digital 
Com aatualização 

da ferramenta, aca- 
baa necessidade de 
interação presencial 
entre os fiscais da 
Anvisa e agências 
de navegação, redu- 
zindo burocracia e 
facilitando o controle 
de informações 

Agentes da Agên- 
cia Nacional de Vi 
gilância Sanitária 
(Anvisa) agora po- 
derão checar de for- 
ma 100% digital as 
informações  decla- 
radas por viajantes 
relacionadas à saú- 
de, acessando virtu- 
almente o Termo de 
Controle Sanitário 
de Viajante (TCSV) 
Com a alualização 
da ferramenta Por- 
to Sem Papel, será 
possível que a Agên- 
cia Nacional de Vigi- 
lância Sanitária (An- 
visa) emita, assine e 

compartilhe com as 
partes interessadas 
ao TCSV em forma- 
to digital 
Desenvolvido 

pelo Serpro, empre- 
sa de tecnologia do 
Governo Federal, o 
Porto Sem Papel é 
idealizado pela Se- 
cretaria Nacional 
de Portos e Trans- 
portes Aquaviários 
(SNPTA) do Minfra. 
As melhorias recen- 
tes ocorreram em 
parceria com a Se- 
cretaria Especial de 
Desburocratização, 
Gestão e Govemo 
Digital (SEDGG) do 
Ministério da Econo- 
mia. 

“A atualização eli- 
mina a necessidade 
de interação presen- 
cial entre os fiscais 
da Anvisa e as agên- 
cias de navegação, 
proporcionando me- 

Ihorias na eficiência 
operacional dos pro- 
cessos atualmente 
existentes. É mais 
um avanço do Go- 
vemo Federal, por 
meio da Secretaria 
Nacional de Portos 
e Transportes Aqua- 
viários, para trazer 
o setor portuário ao 
século 21, afirmou o 
secretário nacional 
de Portos e Trans- 
portes Aquaviários, 
Diogo Piloni 
Em agosto, a fer- 

ramenta — recebeu 
uma série de atu- 
alizações. A princi- 
pal delas foi a uni- 
ficação da forma 
de acesso (login) 
primeira etapa da 
implantação da Ja- 
nela Única Aqua- 
viária, pelo acesso 
pelo Portal Único do 
Comércio Exterior 
(Pucomes). "As me- 

Ihorias entregues ao 
Porto Sem Papel fa- 
zem parte da trans- 
formação digital que 
estamos promoven- 
do no país e que 
está revolucionando 
a forma como o ci 
dadão e as empre- 
sas se relacionam 
com o Estado. São 
atualizações impor- 
tantes para facilitar 
e agilizar ainda mais 
aanálise e liberação 
de mercadorias nos 
portos brasileiros e 
que, na prática, gera 
economia de recur- 
sos para as empre- 
sas do setor e maior 
satisfação para o 
usuário”, — desta 
cou o secretário de 
Desburocratização, 
Gestão e Govemo 
Digital do Ministério 
da Economia, Caio 
Mario Paes de An- 
drade. 

TRANSFORMA- 
ÇÃO DIGITAL 

De 2019 para cá, 
o Minfra já economi- 
zou mais de R$ 660 
milhões com a digi- 
talização de todos 
os seus serviços. 
Isso significa menos 
burocracia ao usuá- 
rio e melhor uso do 
dinheiro público, que 
pode ser revertido a 
outras demandas 
relacionadas à infra- 
estrutura de trans- 
portes. A conta da 
economia leva em 
consideração os va- 
lores que a União e 
contribuintes cdeixa- 
ram de gastar com 
serviços antes ana- 
lógicos. 

Hoje, 72% dos 
mais de 4,8 mil ser- 
viços do Govemo 
Federal são digitais, 
e a meta é atingir os 
100% até o fim do 

próximo ano. Atual- 
mente, 116 milhões 
de pessoas estão 
cadastradas no gov. 
br, que podem usu- 
ruir de mais de 3,4 
mil serviços digitais. 
A transformação di- 
gital do Governo 
Federal gerou uma 
economia de mais 
de R$ 3,1 bilhões 
por ano, 
Além do Por 

to Sem Papel, são 
exemplos de digi- 
talização o Certih- 
cado de Registro e 
Licenciamento de 
Veículos (CRLV), 
que não existe mais. 
em papel, a Carteira 
Digital de Trânsito, 
o Registro Nacional 
de Veículos em Es- 
toque (Renave) e o 
Documento  Eletrô- 
nico de Transporte 
(DT-e) 

4,5 milhões de pessoas ainda precisam 

tomar a segunda dose em SP 

t a Dose adicional já 
está sendo aplicada 
em toda população 
acima de 18 anos 
com esquema com- 
pleto há pelo menos 
5 meses 

A Secretaria de 
Estado da Saú- 
de de São Paulo 
faz um alerta nesta 
segunda-feira (22) 
aos 4,5 milhões de 
faltosos que ainda 
não compareceram 
aos postos para to- 
mar à segunda dose 
des vacinas contra 
COVID-19 retomem 
as unidades de saú- 
de para completar a 

imunização. 
O balanço da 

tarde de hoje con- 
tabiliza 867,8 mil 
pessoas que ainda 
precisam completar 
o esquema vacinal 
com o imunizante 
do ButantaniCoro- 
navac, outras 1 mi- 
lhão da Fiocruz/As- 
trazenecalOxford e 
2,6 milhões da Pfi- 
zerBioNTech. Por 
isso, a pasta reforça 
as orientações para 
que as pessoas re- 
tornem aos postos, 

“É — fundamental 
que todos possam 
retornar aos postos 

Siga-nos nas Redes Sociais 
EE 

para tomar a segun- 
da dose. A proteção 
só acontece após 
completar o esque- 
ma vacinal”, afirma 
a Coordenadora do 
Programa  Estadu- 
al de Imunização 
(PEIN). Regiane de 
Paula. 

São necessárias 
duas doses tanto 
da vacina do Butan- 
tan (intervalo de 28 
dias) quanto da Fio- 
cruz (8 semanas) e 
da Pfizer (21 dias) 
Caso o prazo seja 
ultrapassado, o ci- 
dadão deve procurar 
um posto assim que 

possivel para com- 
pletar a imunização. 

As Prefeituras são 
responsáveis pela 
busca ativa dos va- 
cinados, mas o Go- 
verno de SP apoia a 
ação com o envio de 
mensagem via SMS 
e por email à popu- 
lação para lembrar 
a data da segunda 
dose conforme pré- 
«cadastro realizado 
no site Vacina Já ou 
no momento da apli- 

ção da vacina. 
Ô calendário com- 

pleto da vacinação 
no estado de São 
Paulo está disponível 
no site https://vacina- 
jasp.govbr/ 
Dose Adicional 
Além disso, toda 

a população adulta 

pode se vacinar com 
a dose adicional de 
COVID-19. A nova 
orientação do Plano 
Estadual de Imuni- 
zação (PEI) segue a 
diretriz do Programa 
Nacional de Imuni 
zação (PNI) e vale 
para todas as pesso- 
as que tomaram as 
duas doses há pelo 
menos cinco meses, 
ou seja, quem com- 
pletou seu cicio vaci 
nação até o mês de 
junho. 

Importante des- 
tacar que os imuni 
zantes disponíveis 
na rede pública de 
saúde são seguros, 
eficazes e podem ser 
utilizados nesta es- 
tratégia vacinal. As- 
sim, em São Paulo 

O imunizante para à 
dose de reforço será 
aquele que estiver 
disponível no posto 
de saúde. 

Ainda — seguindo 
o Govemo Federal, 
quem tomou a dose 
única da vacina da 
Janssen deverá to- 
mar uma segunda 
dose após oito se- 
manas e, após cinco 
meses de completar 
o ciclo vacinal, já po- 
derá receber a dose 
de reforço. O Estado 
de São Paulo, porém, 
não conta com esto- 
que deste imunizante 
e aguarda o envio de 
doses do Ministério 
da Saúde para definir 
a adesão às novas 
diretrizes com rela- 
ção a esta vacina 
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Presidente Jair Bolsonaro sanciona 

Projeto de Lei que institui o Estatuto 

da Pessoa com Câncer 
Sanção ao projeto 

será um marco para 
as políticas públi 
cas de prevenção e 
combate ao câncer 
O Presidente da 

República, Jair Bol- 
sonaro, sancionou 
o Projeto de Lei nº 
1.605, de 2019, que 
Institui o Estatuto da 
Pessoa com Cân- 
cer. O projeto tem o 
objetivo de efetivar 
políticas públicas de 
prevenção e com- 
bate ao câncer ao 
determinar a obriga- 
torledade do atendi 
mento integral à saú- 
de da pessoa com 
a doença por meio 
do Sistema Único 
de Saúde (SUS), 
na forma de regula- 
mento a ser editado, 
o qual deve inclui 
a assistência médi 
ca e psicológica, o 
acesso a fármacos 
e — procedimentos 
especializados, . in- 
clusive domiciliares, 
além de tratamento 
adequado da dor, 
atendimento. mult- 
disciplinar e outros 
cuidados. A nova 
lei também prevê 
a articulação en- 

tre países, órgãos 
e entidades para o 
intercâmbio de tec- 
nologias, — conheci- 
mentos, métodos e 
práticas na preven- 
ção e no tratamento 
da doença 

A proposição traz 
“como direitos funda- 
mentais da pessoa 
com câncer a obten- 
ção de diagnóstico 
precoce; acesso uni- 
versal e equânime 
a tratamento ade- 
quado; informações 
transparentes e ob- 
jetivas sobre a do- 
ença e o tratamento; 
assistência social e 
jurídica; — prioridade 
de atendimento res- 
peitada a precedên- 
cia dos casos mais 
graves; proteção do 
bem-estar pessoal, 
social e econômico 
do doente; presen- 
ça de acompanhan- 
te durante o atendi 
mento e o período 
de tratamento; aco- 
lhimento; tratamento 
domiciliar priorizado; 
além de atendimen- 
to educacional em 
classe hospitalar ou 
em regime domici- 
liar, a depender do 

interesse da pessoa 
e de sua família. 

A medida atribui 
ao Estado o dever 
de desenvolver po- 
liticas públicas de 
saúde específicas 
voltadas à pessoa 
com câncer, que in- 
cluam, por exemplo, 
ações e campanhas 
preventivas e aces- 
so universal, iguali- 
tário e gratuito aos 
serviços de saúde; 
avaliar — periodica- 
mente o tratamento 
ofertado ao pacien- 
te; processos cont 
nuos de capacitação 
dos profissionais 
que atuam direta- 
mente nas fases de 
prevenção, diagnós- 
tico e tratamento da 
pessoa com câncer; 
além de capacitar e 
orientar - familiares, 
cuidadores,  entida- 
des assistenciais e 
grupos de autoaju- 
da de pessoas com 
câncer; dentre ou- 
tros 
Também — prevê, 

como dever do Es- 
tado, formular poli- 
ticas públicas volta- 
das a pessoas com 
câncer em situação 

de vulnerabilidade 
social, com vistas a 
facilitar o andamen- 
to dos procedimen- 
tos de diagnósticos 
e de tratamento. 

Entretanto, visan- 
do à adequação ao 
interesse público da 
proposição legisiati- 
va, o Presidente da 
República, Jair Bol- 
sonaro, após a ma- 
nifestação — técni 
dos Ministérios com- 
petentes, decidiu 
vetar o dispositivo 
que estabelecia que 
seria dever do Esta- 
do garantir o acesso 
de todos os pacien- 
tes a medicamentos 
mais efetivos contra 
ocâncer. 

A medida compro- 
meteria o processo 
estabelecido de aná- 
lise de tecnologia 
em saúde no Brasil 
e afrontaria a equi- 
dade em relação ao 
acesso a tratamen- 
tos medicamentosos 
de outros pacientes 
portadores de enfer- 
midades igualmente 
graves, ao pretender 
garantir oferta de 
medicamentos ape- 
nas para os pacien- 

tes portadores de 
neoplasias malignas 
— câncer. 

Ressalte-se que a 
priorização deveria 
ser estabelecida por 
meio de regulação 
clínica, isso porque 
o tratamento me- 
dicamentoso pode 
não ser a única mo- 
dalidade terapêutica 
necessária para o 
paciente oncológi- 
co, que pode preci- 
sar de cirurgia, ra- 
dioterapia, medicina 
nuclear, terapias de 
suporte e cuidados 
paliativos. Nesse 
sentido, a proposi- 
ção confiitaria com 
as atuais diretrizes 
diagnósticas e tera- 
pêuticas em oncolo- 
gia 

Ademais, deve-se 
considerar que os 
recursos são finitos 
e não devem ser di- 
recionados apenas 
para uma única es- 
tratégia terapêutica 
na busca por maior 
efetividade do trata- 
mento, a qual será 
medida pela quali- 
dade, pelos danos 
associados, pelo 
balanço entre  ris- 

cos e benefícios 
de cada tratamen- 
to, pela razão de 
custo-efetividade 
incremental, - entre 
outros. Assim, ob- 
servava-se na pro- 
positura existência 
de elevado risco de 
comprometimento 
da sustentabilidade 
do sistema de sad- 
de 

Dentre os princi- 
pios previstos pelo 
Estatuto instituído, 
destacam-se: o res- 
peito à dignidade 
da pessoa humana, 
à igualdade, à não 
discriminação e à 
autonomia — Indivi- 
dual; o diagnóstico 
precoce; a susten- 
abilidade dos trata- 
mentos; e a huma- 
nização da atenção 
ao paciente e sua 
família. 
A sanção presi- 

dencial é relevante 
ante a gravidade da 
doença e os seus al- 
tos Índices de mor- 
talidade, que não 
pode aguardar por 
diagnóstico tardio e 
falta de acesso às 
terapias mais efeti- 
vas disponíveis, 

Programa “Parada Jovem” da prefeitura de 

Itapetininga é contemplada com R$ 200 mil 
do Instituto Votorantim 

O programa Para- 
da Jovem da Prefei- 
tura de Itapetininga 
foi contemplado com 
um recurso de R$ 
200 mil, sendo que, 
20% fica retido ao 
Fundo da Criança 
e Adolescentes por 
meio do Instituto Vo- 
torantim, 

“Esta é a segunda 
vez que o programa 
é beneficiado. Agra- 
deço em nome de 
todos os jovens que 
participam das ativi- 
dades. Investimento 
que vem para con- 
tribuir para melhorar 
ainda mais o progra- 
ma”, destacou a pre- 
feita Simone Mar- 
quetto. 

Idealizado com a 
participação de jo- 
vens na gestão de 

Simone Marquetto, 
o“Parada Jovem foi 
criado em 2018, ini- 
cialmente na Vila Ar- 
ruda, e atende crian- 
ças e adolescentes 
de 08 a 17 anos em 
situação de vulnera- 
bilidade social com 
diversas atividades 
culturais, esportivas, 
pedagógicas e re- 
creativas, 

Atualmente, qua- 
tro pólos do progra- 
ma estão estrategi- 
camente distribuídos 
na cidade, atenden- 
do aproximadamen- 
te 350 jovens com a 
proposta de promo- 
ver a reflexão dos 
adolescentes em 
relação às suas es- 
colhas profissionais, 
mercado de traba- 
lho e escolaridade, 

além de estimular a 
participação em ati- 
vidades — artísticas, 
culturais, esportivas 
e socioambientais. 

Todas as ativida- 
des são inteiramente 
de graça e entre os 
cursos disponibiliza- 
dos estão oficinas 
de música, de orien- 
tação - profissional, 
informática, artesa- 
nato, teatro, canto, 
ritmos entre muitos 
outros. 

Para ter mais in- 
formações ou se 
inscrever, os jovens 
interessados devem 
procurar a unidade 
mais próxima do Pa- 
rada Jovem, levan- 
do o RG e CPF (se 
tiver) e um compro- 
vante de residência. 
É obrigatória a pre- 

sença de um maior 
responsável no ato 
para assinatura da 
inscrição. 
“Certa vez recebiem 

meu gabinete um grupo. 
de jovens que busca- paridpação alva dos 
va altemativas de lazer jovens na sua criação. 
e outra para sua co Hoje são quero pólos 

buscarem um futuro 
melhor”, destaca a 
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Governo Federal divulga ações de 

combate ao desmatamento ilegal na 

Amazônia 
As ações foram 

apresentadas em 
coletiva de impren- 
sa com os ministros 
do Meio Ambiente, 
Joaquim Leite, e da 
Justiça e Segurança 
Pública, — Anderson 
Torres 
O Govemo Fede- 

ral tem trabalhado 
em ações e medidas 
para o combate do 
desmatamento ilegal, 
investindo em pre- 
venção, mitigação e 
repressão de crimes 
ambientais. Ten- 
do Isso em vista, os 
ministros do Meio 
Ambiente, Joaquim 
Leite, e da Justiça e 
Segurança Pública, 
Anderson Torres, re- 
alizaram uma coleti- 
va de Imprensa para 
falar sobre ações do 
Govemo no combate 
ao desmatamento da 
Floresta Amazônica, 
na noite dessa quin- 
tafeira (18/11) 

A coletiva foi moti 
vada pela divulgação 
dos dados do Instituto 
Nacional de Pesqui- 
sas Espaciais (Inpe) 
que apontam que a 
taxa de desmatamen- 

tona Amazônia Legal 
Brasileira (ALB) ficou 
em 13235 quiôme- 
tros quadrados (km?) 
no periodo de 01 de 
agosto de 2020 a 31 
de julho de 2021. 

“Os números que 
foram — apresenta- 
dos hoje são núme- 
ros que tiveram uma 
alta que não refle- 
tem exatamente a 
aluação dos últimos 
meses, que nós es- 
tamos sendo mais 
presentes. E a Força 
Nacional, junto com 
Ibama e ICMBio, tem 
atuado em 23 muni- 
cipios de forma per- 
manente”, ressaltou 
o ministro do Melo 
Ambiente. "Nós es- 
tamos aqui deixando 
claro que esse nú- 
mero é inaceitável e 
nós vamos combater 
contundentemente o 
crime ambiental na 
Amazônia”, comple- 
tou o ministro, 
O Índice apura- 

do pelo Projeto de 
Monitoramento do 
Desmatamento na 
Amazônia Legal por 
Satélite (Prodes) 
representa um au- 

com operações inte- 
gradas, a Polícia Fe- 
deral atuando com 
inteligência, com tec- 
nologia, vamos usar 
a força que o Estado 
brasileiro tem”, disse 
o ministro da Justiça 
e Segurança Pública, 
Anderson Torres, 

De acordo com in- 
formações do Minis- 
tério do Meio Ambien- 
te, o Governo Federal 
aprovou orçamento 
de 270 milhões su- 
plementares para o 
Instituto  Brasieiro 
do Meio Ambiente e 
dos Recursos Natu- 
rais Renováveis (Iba- 

ma) e Instituto Chico 
Mendes de Conser- 
vação da Biodiversi- 
dade (ICMbio) para 

Durante a coletiva, 
o ministro Joaquim 
Leite lembrou a Ope- 
ração Guardiões do 
Bioma, ação do Go- 
vemo Federal, lan- 
cada em julho deste 
ano, que já enfrentou 
mais de 15 mil incên- 
dios florestais em 11 
estados dos biomas 
da Amazônia, Cerra- 
do e Pantanal. 

“O Guardiões do 
Bioma foi uma ope- 
ração que foi iniciada 
em conjunto com o 
Ministério da Justiça 
e que trouxe resul. 
tados no combate a 
incêndios este ano. 
Nós conseguimos, na 
área de atuação do 
Guardiões do Bioma, 
colocar praticamente 

6 mil homens, che- 
gando até 8 mil ho- 
mens atuando no ter- 
ritório. Conseguimos 
derrubar em 13% os 
indices de incêndios 
no Brasil e 26% dos 
incêndios especial- 
mente na Amazônia”, 
destacou o ministro. 

Desde o início da 
operação, foram rea- 
lizadas 2.792 ações 
preventivas por pro- 
fissionais do Corpo 
de Bombeiros Mili- 
tares, Polícia Civil, 
Polícia Militar, Poli- 
cia Federal, Polícia 
Rodoviária Federal, 
Ibama e ICMbio. 

De acordo com 
o ministro Joaquim 
Leite, a intenção é 
expandir a opera- 
ção para intensificar 
seus resultados. "O 
que o Governo Fe- 
deral irá fazer é am- 
pliar o Guardiões do 
Bioma para atuar no 
desmatamento de 
uma forma integra- 
da para que os re- 
sultados sejam efe- 
tivos e que a gente 
consiga reverter 
esses números que 
estão em alta desde 

2012", explicou. 
Atuação da Polt- 

cia Federal 
De acordo com o 

ministro da Justiça, 
os resultados ad- 
quiridos de julho até 
o momento, periodo 
de atuação da Ope- 
ração Guardiões do 
Bioma, foram bas- 
tante — expressivos. 
“Para os senhores 
terem uma ideia, 
em 2019 foram 19 
mandados de busca 
e apreensão cum- 
pridos, cinco o ano 
passado e 153 esse 
ano”, destacou 

Em 2019 a Poli- 
cia Federal fez 15 
operações de com- 
bate aos crimes am- 
bientais. Em 2020 o 
número cai para 14 
Neste ano, o nú- 
mero de operações 
subiu para 45. "Nós 
iremos usar toda a 
força do Governo 
brasileiro no com 
bate ao desmat 
mento de agora em 
diante”, garantiu o 
ministro da Justiça 
e Segurança Públi- 
ca, Anderson Torres. 

Acervo dos Palácios retoma visitas com 

exposição sobre biodiversidade da Amazônia 
Mostra traz 100 

pinturas em óleo 
sobre tela do pintor 
José Cláudio da Sil 
va e tem visitação 
guiada com uso de 
tecnologia QR code 
O Acervo dos Pa- 

lácios do Governo 
de São Paulo reto- 
ma as visitas guia- 
das no Palácio do 
Bandeirantes com a 
exposição "A Ama- 
zônia de José Cláu- 
dio da Silva: a bordo 
do Garbe, com Pau- 
lo Vanzolini”. A mos- 
tra traz o roteiro da 
expedição científica 
à Amazônia retrata- 
da pelo pintor José 
Cláudio da Silva en- 
tre o final de outubro 
e meados de de- 
zembro de 1975. 
A visitação acon- 

tece a partir de ter- 
ça-feira (23), de se- 
gunda à sexta-feira, 

das 10 às 16h. As 
visitas acontecem 
de hora em hora, 
com agendamento 
obrigatório acima de 
cinco pessoas. Infor- 
mações podem ser 
obtidas através do 
e-mail monitoria 
spgovbr. 

A exposição red- 
ne 100 pinturas em 
óleo sobre tela do ar- 
tista pernambucano 
José Claudio da Sil- 
va realizadas duran- 
te uma expedição 
cientifica, em 1975, 
liderada por Paulo 
Emílio Vanzolini, fa- 
moso compositor e 
zoólogo, diretor do 
Museu de Zoologia 
da Universidade de 
São Paulo. 

As obras retra- 
tam, com traços Ii- 
ves e influência 
expressionista, as 
cidades, paisagens 

e a riquíssima biodi- 
versidade da Ama- 
zônia, possibilitando 
os visitantes a rever 
o percurso realizado 
pela expedição de 
José Claudio. 
Uma das novida- 

des na exposição éo 
acesso a depoimen- 
tos do artista, dispo- 
níveis através de OR 
codes — disponíveis 
ao lado de algumas 
das obras. Também 
se pode acessar a 
versão virtual da ex- 
posição por meio do 
OR code 2o final do 
percurso. 

A expedição cien- 
tífica durou 60 dias, 
indo de Manaus a 
Porto Velho, percor- 
rendo as margens e 
as pequenas comu- 
nidades ribeirinhas 
da região amazô- 
nica, propiciando o 
estudo de espécies 

nativas e o contato 
de cientistas e pes- 
quisadores com co- 
munidades locais. 

José Claudio foi 
convidado por Paulo 
Vanzolini para docu- 
mentar essa viagem, 
que fazia parte da 
Expedição Perma- 
nente da Amazônia 
(EPA). organizada 
pelo departamento 
de zoologia da Se- 
cretaria de Agricultu- 
ra do Estado de São 
Paulo. 
Coube a esse 

artista pernambu- 
cano registrar e in- 
terpretar em toda 
sua complexidade 
a região amazônica 
em seus grandes 
rios — o Amazonas, 
o Madeira, o Ne- 
gro — numa viagem 
que, segundo seus 
relatos, mudou sua 
vida. 

erraros 

À viagem aconte- 
ceu a bordo de um 
barco próprio para 
navegação  próxi- 
ma às margens e 
em águas rasas de 
rios, o batelão Gar- 
be, cuja construção 
contou com apoio 
da Fundação de 
Amparo à Pesquisa 
do Estado de São 
Paulo — (Fapesp). 
A embarcação foi 
nomeada em ho- 
menagem ao natu- 
ralista viajante da 
Seção de Zoologia 
do Museu Paulista, 

Ernesto Garbe, que 
no início do século 
XX, acumulou para 
o museu coleções 
de espécies das 
mais variadas par- 
tes do Brasil 

A exposição in- 
tegra um conjunto 
de ações do Acervo 
dos Palácios para 
incentivar a refe- 
xão sobre os Objeti- 
vos de Desenvolvi- 
mento Sustentável 
(ODS) da Organi- 
zação das Nações 
Unidas. 
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Desfile de carnaval de rua em Itapetininga 

não será realizado em 2022 
O desfile de cama- 

val de rua 2022 não 
será realizado em 
Itapetininga. A de- 
cisão foi anunciada 
nesta segunda-feira, 
dia 23, às 21h, após 
reunião com repre- 
sentantes do setor. 
A prefeita Simone 
Marquetto informou 
que serão proporcio- 
nados à população 
eventos na Lagoa 
Regina Freire, an- 
tiga Lagoa da Cha- 
padinha, durante o 
periodo de Cama- 
val, Haverá Feira da 
Lua, Pet da Lagoa e 
apresentações das 
escolas “Imperador 
do Samba' e 'Aristo- 
cratas do Samba! 
O local, onde di- 

versos eventos têm 
sido realizados pela 
Prefeitura, con- 
ta com uma ampla 
área verde, infraes- 
trutura e segurança 

e tem sido uma das 
principais opções de 
lazer para as fa 
lias de Itapetininga. 
O Festival do Bo- 

teco será mantido, 
porém será transfe- 
rido também para o 
mesmo . endereço, 
na Lagoa Regina 
Freire. Aristocratas, 
com 67 anos de tra- 
dição, e Imperador 
do Samba, com 28 
anos de existência 
na cultura popular 
da cidade terão um 
dia cada para se 
apresentar ao públi- 
co. “Portanto, não 
haverá desfile de nua 
no Camaval no cen- 
tro da cidade de Ita- 
petininga”, reiterou a 
prefeita Simone, 

Simone explicou 
ainda que, a exem- 
plo do que ocorre 
durante a campanha 
da vacina contra a 
Covid-19, a popula- 

ção poderá contri- 
buir com a entrada 
solidária e voluntá- 
ria para aqueles que 
queiram estar pre- 
sentes ao evento. 

Outro ponto abor- 
dado é que o evento 
na lagoa não acar- 
retará em custos 
ao município. “Toda 
feira, todo Festival 
do Boteco, tem uma 
arrecadação dos 
empresários que 
participam para co- 
locarem (seus pro- 
dutos) à venda. Aí 
a gente reverte isso 
para ter os custos 
pagos desse espaço 
na lagoa”, explicou a 
chefe do Executivo. 

A prefeita Simone 
Marquetto também 
relembrou as vit- 
mas da Covid-19 e 
destacou que a nova 
opção para o cama- 
val surge em decor- 
rência da pandemia, 

“A Lagoa é um es- 
paço amplo e aberto. 
Não é o momento de 
desfile de rua. Agra- 
deço pelo entendi- 
mento conosco das 
escolas de samba. 
Isso é uma demons- 
tração de respeito às 
vitimas e à vida. Os 
cuidados continuam. 

Speramos que em 
2023 seja possível 
a realização do des- 
file”, concluiu a pre- 
feita Simone. 

A medida, confor- 
me a gestão muni- 
cipal, é em decor- 
rência da pandemia 
que exige protoco- 
los de segurança 
sanitária para evitar 
a proliferação do vi- 

Embora o núme- 
ro de casos tenha 
diminuído na cida- 
de e, consequente- 
mente, registrado 
queda nas interna- 
ções e óbitos, o se- 
tor da saúde ainda 
recomenda precau- 
ções na retomada 
de todas as ativida- 
des, 

Pesquisa da Unicamp possibilita o desenvolvimento 

futuro de LEDs de luz ultravioletas 
Sistema de trato. 

vácuo no qual está to- 
Indo o STM e detalhe da 
mesa óplica, que permite 
detecção de sinais lume 
nosos 

Coma Isclante elétrico 
resistente a atas lempe- 
raluas, o nielo de boro 
é um material com mutas 
aplicações — comercias. 
E novas funcionalidades 
ainda podem ser expio- 
radas, entre els a produ. 
ção de diodos emissores. 
de luz (LED) ulravileta 
de po G(UVO) Esse ipo de luz é 
mulo úl para esterlizar 
ambientes, superfices 
ou mesmo a água, pois 
claniica o DNA de meror- 
ganismos, . lomando-os 
alvos. Atualmente, lâm- 
padas torescentes são 
Úizadas como fontes de 
UV, mas LEDs podem 
ter ciciência muto matr. 
analogamente so que 
ocorre em seu uso como 
lâmpadas para iumina- 
ção doméstes 

Umestudo objetivando. 
compreender e Contolar 
melhor as propriedades. 
dlerênicas e épicas do 
níelo de boro, com vista 
ão desenvoNimento des- 
sas novas aplicações foi regizado ne Lasortóto 
de Pesquisas Fotovota 
cas do Departamento de 

Ricardo Javier Peria Ro- 
rmán, orentando de Zago- 
nel e bolsista da FAPESP. 
(Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de 
São Paulo) 

O estudo é fruto de co- 
laboração com grupos de 
pesquisa do Reino Unido 
e da França. E. além da 
bolsa concedida ao dou 

algumas condições, ne- 
nham. 
“O bandgap eletrônico 
também pode ser interpre- 
tado como um háto” na 
disrbuição eletrónica do 
material, no qual nenhum 

eletrônico, que é 

dução se recombine com 
lacunas e emita luz de 
forma exciônica mesmo 
à temperatura ambiente, 
E foi essa alta eficiência 
no processo de emissão 
de luz mesmo na tem- 
peratura ambiente que 
verificamos no caso do 

tuídos basicamente por 
locais nos quais átomos 
do nivelo de boro são 
substtuídos por núcleos 
alômicos de carbono (0). 
“Com, nosso micos- 

cépio eletrônico de tu- 
Pelamento [STM uti 
zando várias técnicas 
experimentais, foi pos- 
sivel registrar imagens 
de defeitos pontuais, de- 
terminar seus níveis de 
energia e observar a luz 
emita por eles. Obive. 
mos imagens que per- 
mlem avaliar aspecos 
gerais da morfologia da 
Superce, sendo obser 
vadas regiões distintas, 

tura”, conta Zagonel 
Adicionalmente, o sis- 

tema de detecção instala- 
do no microscópio permi- 
tiu q estudo da emissão 
de luz associada aos 
defeitos pontuais. Foram 
realizadas medidas de 
fololuminescência (PL) 
e calodoluminescência 
(CL), observando-se uma 
linha de emissão distin- 
ta, no patamar de 2.1 eV, 
associada, caracteristica- 
mente, a álomos de car- 
bono. “Vale ressaltar que 
esta foi a primeira carac- 
terização por CL em mo- 
nocamadas de níreto de 
bororeportada na ieratu- 
ra. À presença de outras. 
emissões em energias. 
maiores Indica a coexis- 
tência de mais de um tipo 
de defeito de carbono no 
material, pontua Zogo- 
ne, 

O microscópio ele- trico “de tunslamento 
utilizado pelos pesquisa- 
dres é operado em am 
biente de ulr-lo vácuo 
(UHV), em temperaturas ciogéricas, de aê 12 
Ken 4) contando com 
um sistema Inovador de 
celecção de luz desen. 
volvido e implementado 
pela própria equip e já Protege por pente 
"Os resultados obidos 

iaghin. da. Universidade 
Estadual de Campinas 
(FGW-Unicamp). Artigo 
à respelo foi publicado 
recentemente na revista 
20 Materias Coordenada peo 
professor Luiz Feman- do Zagonel, a pesquisa 
teve como protagonista o 
estudante de doutorado 

para a caracterização de 
materiais bidimensionais 
e superfícies. À continui. 
dade das pesquisas se 
dará com foco em mate- 
riais de interesse para o 
desenvolvimento de api- 
cações em dispositivos”, 
conclui Zagonel 
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Nossa sociedade precisa da mais 

solidariedade com o próximo e 

menos futilidades 
Silas Gehring Car- 

doso 
Perda de entes 

queridos, — quando, 
muitas vezes, nem 
a despedida é per- 
mitida, — fome, frio, 
solidão, esperanças 
despedaçadas, ilu- 
sões - esmagadas, 
lágrimas para as 
quais parece não 
existir consolo. Esse 
é o drama silencio- 
so de muitas pes- 
soas com as quais 
cruzamos nas ruas, 
incluindo crianças, 
jovens, adultos e 
idosos. A atividade 
jornalística nos apro- 
xima do sofrimento 
dos outros. Por for- 
ça das próprias cir- 
cunstâncias,  toma- 
mos contato, quase 
que diariamente, de 

acontecimentos feli- 
zes e infelizes, com 
preponderância qua- 
se absoluta dos úl- 
timos, - envolvendo 
todas as faixas etá- 
rias. Os vários anos 
de experiência nos 
habilitaram a con- 
cluir com seguran- 
ça que nem sempre 
um rosto sorridente 
significa paz interior 
ou ausência de pro- 
blemas graves. 

Circulando, por 
exemplo, pelas ruas 
, a gente olha as lo- 
jas, as vitrines, a 
movimentação de 
veículos, mas olha 
também a fisiono- 
mia das pessoas, 
crianças, — adoles- 
centes, jovens e 
adultos, e  instinti- 
vamente, — indaga 

silenciosamente o 
que cada uma des- 
sas pessoas estará 
pensando ou sen- 
tindo. As probabili- 
dades são enormes 
de que esteja ha- 
vendo um contras- 
te entre o ambiente 
externo e o ambien- 
te mental interno. 
Não se trata ape- 
nas de problemas 
de ordem material, 
que já são difíceis, 
como os moradores 
de rua, as crianças 
e idosos desam- 
parados, mas de 
dramas de toda a 
natureza. É um re- 
acionamento difícil 
dentro de casa; é a 
saudade. dolorosa 
de um ente querido 
que partiu; é a an- 
gústia do emprego 

perdido. Muitas ve- 
zes, é falta de um 
objetivo definido na 
vida. A dor costuma 
“visitar” as pessoas 
de maneira inespe- 
rada, deixando ci- 
catrizes dificeis de 
serem curadas. Em 
relação às crian- 
ças, os traumas que 
ocorrem nessa fase 
costumam — deixar 
marcas para o resto 
da vida 

Diante de todo 
esse quadro, as 
pessoas não de- 
veriam esperar por 
ocasiões especiais 
para gestos de ca- 
rinho e dedicação. 
O diálogo sincero, 
o acompanhamen- 
to fraterno daquelas. 
que não têm um lar, 
a verificação das 

necessidades indi- 
viduais de cada uma 
delas, tudo isso é 
de grande impor- 
tância Uma palavra 
amiga, um toque 
de consolo, enfim a 
prática da empatia, 
que é exatamente 
colocar-se no lugar 
da criança .O fardo 
do drama intimo de 
cada uma poderá 
ser reduzido. Não 
vamos desperdiçar 
as oportunidades 
de resgatar sonhos, 
enxugar lágrimas, e 
construir esperan- 
ças. 

Não é preciso , 
necessariamente, 
ter recursos finan- 
ceiros para amparar 
as pessoas. Uma 
palavra atenciosa, 
umgesto de carinho, 

um telefonema, uma 
oração, um abraço, 
uma — informação, 
são procedimentos 
ao alcance de to- 
dos, para ajudar a 
minorar o sofrimen- 
to humano. Quan- 
do houver recursos, 
obviamente o ampa- 
ro pode ser maior se 
o coração for sen- 
sivel. independente 
disso, sempre tere- 
mos - oportunidade 
de exercitar a verda- 
deira solidariedade 
humana, 

Etecs apresentam novidades para Ensino 

Médio Integrado ao Técnico de 2022 

O Vestbuinho das 
Escolas Técnicas Esta- 
duais (Etecs) para o pri- 
mero semestre de 2022 
oferece 36915 vagas 
para o Ensino Médio In- 
tegrado ao Técnico, ds- 
trbuídas entre 0s progra- 
mas Novotec Integrado 
e Articulação da Forma- 
ção Profissional Média e 
Superior (AMS). 

O Novotec. oferece 
opções em tempo inte- 
gral (MTeo PI) e em um 
único período (M-Tec). 

José Hércules Ribeiro de Almeida 

ADVOCACIA GERAL 

Escri. Av, Domingos José Vieira, 1561 
-fonefax 3271-1088 

Resid, R. Leonor À. Camargo, 166 - Fone: 32725437] 
CEP: 18200.000- ITAPETININGA SP 

de Betim. 

Dr. Benedito José de Sampaio 
ex-Médico Intemista do Immanuel Krankenhaus 

- Alemanha. 
Doenças reumáticas « da coluna 
Osteoporose - Clínica Médica 

Rus Santa Clara, 184 + Sorocaba/sP 
Telefax: (15) 3232-2939-3388-7604 

bjsampaio yahoo.com.br 

as 15 horas do dia 30 
de novembro. A taxa i- 
tegral de inscrição é de 
R$19. 
As Escolas Técnicas 

disponbizam 
bulinho se dará por meio. 
de análise do histórico 

nica (disponíveis no ste 
vestibuinhoetec.com br) 
é de responsabiidade 
exclusiva do candidato 
ou de seu representante 
legal (pa, mãe, curador 
ou tutor), quando menor 
de t6anos 

CONEXÕES HIDRÁULICAS 
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS 


